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ÚVOD 

Milí čtenáři, 

 

Rok 2021 byl pro náš spolek sedmým rokem stávajícího programového období. 
Přestože to byl další rok ovlivněný mimořádnými opatřeními v důsledku pandemie 
COVID, pro naši agendu se mnoho nezměnilo a pracovali jsme nepřetržitě po celý rok. 
Naplno běžela řádná realizace opatření schválené Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje. Byly vyhlášeny výzvy k předkládání projektových žádostí, ale už jen 
ze dvou dotačních programů – Programu rozvoje venkova a Integrovaného 
regionálního programu. 

Úspěšně jsme prošli procesem schvalování koncepční část Strategie MAS Nad 
Prahou pro období 2021+. V následujícím roce na tuto část navážou akční plány 
Operačního programu Zaměstnanost +, IROP, případně dalších operačních programů, 
které budou zpřístupněny pro metodu LEADER. Program rozvoje venkova bude 
pokračovat přechodným obdobím. 

Pokračovala Tour Mezi řekami 2020 - 2021, se zastávkami v obcích a městech, 
regionu Nad Prahou a dál se rozvíjel informační portál. 

Obcím jsme pomohli s desítkami žádostí o dotace, u většiny z nich jsme pomáhali i 
s administrací, u dalších dosud nebylo rozhodnuto o poskytnutí dotace. S projekty 
Šablony pro školy jsme pomáhali více jak dvěma desítkám škol v regionu. 

Kontaktní místo pro seniory Tulipán se stalo místem pravidelných setkávání seniorů 
a místem poskytování základního poradenství nejen pro seniory, ale i pro zdravotně 
hendikepované občany a pečující o ně. 

Dokončili jsme administraci 25 žádostí o dotace v rámci výzvy Národního programu 
životního prostředí na výsadbu stromů a pokračovali jsme v pomoci s dalšími žádostmi 
o dotace z nové výzvy NPŽP.  

Bezplatná právní poradna se stala jedním z nejúspěšnějších projektů MAS. Poradna 
v roce 2021 pomohla stovce klientů v tíživé situaci. V tomto projektu se nejvíce 
naplňuje podstata společnosti a to pomáhat. 

Rok 2022 bude rokem výzev. Těšíme se na ně. 

Ing. Iva Cucová 
ředitelka společnosti 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Vznik obecně prospěšné společnosti 

Dne 24. ledna 2013 byla zakládací smlouvou zřízena obecně prospěšná společnost 

MAS Nad Prahou o.p.s. Obecně prospěšná společnost MAS Nad Prahou o.p.s. vznikla 

zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem 

v Praze, do oddílu O, vložky 1099, a to usnesením uvedeného soudu ze dne 8. února 

2013 pod čj. Fj 18565/2013. 

Dne 24. listopadu 2014 bylo zakladateli přijato Rozhodnutí o změně zakládací smlouvy 

obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou.  

Dne 26. října 2015 bylo zakladateli přijato Rozhodnutí o změně zakládací smlouvy 
obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou. 

Dne 4. listopadu 2015 byl správní radou schválen Statut MAS Nad Prahou o.p.s. 

Dne 25. listopadu 2015 vzala valná hromada na vědomí toto Rozhodnutí zakladatelů 

a nový Statut MAS Nad Prahou o.p.s.  

Dne 31. července 2018 doporučila valná hromada správní radě úpravu Statutu MAS 

Nad Prahou o. p. s., který byl Správní radou vydán 1. srpna 2018.  

Dne 11. prosince 2019 doporučila valná hromada správně radě úprava Statutu MAS 

Nad Prahou o.p.s., který byl Správní radou vydán následujícího roku. Ve stejný den 

bylo zakladateli přijato Rozhodnutí o změně zakládací smlouvy obecně prospěšné 

společnosti MAS Nad Prahou, které se týkalo snížení počtu členů Dozorčí rady na tři. 

Dne 13. 2. 2020 byl Správní radou vydán upravený Statut MAS Nad Prahou o.p.s. 

Změna umožnila všem orgánům jednání a přijímání usnesení per rollam a významně 

tak zjednodušila práci společnosti v roce ovlivněném pandemií nemoci covid-19. 

Dne 12. 12. 2020 byl Správní radou vydán upravený Statut MAS Nad Prahou o.p.s. 

který rozšířil pravomoc Valná hromady hlasovat per rollam o záležitostech Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje nejen pro období 2014 – 2020, ale i pro nové 

p.o. 2021+. 

 

Zakladatelé společnosti 

Jméno zakladatele   Sídlo zakladatele 
Ing. Iva Cucová    Hlavní 150, Bašť  
Ing. Jiří Falek   Sokolská 96, Mratín 
Mgr. Martin Kupka   Jana Pavelky 660, Líbeznice 

 

Sídlo společnosti  

Mělnická 275 
250 65 Líbeznice 
Na adrese sídla společnosti je zároveň kancelář společnosti a územní pracoviště 
Místní akční skupiny Nad Prahou. 
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Obecně prospěšné služby  

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž 
cílem je rozvoj regionu NAD PRAHOU, tedy území severně od hranic Prahy mezi 
pravým břehem Vltavy a levým břehem Labe, a to zejména:  

1. Tvorba strategií a plánů rozvoje regionu 
2. Koordinace rozvoje regionu NAD PRAHOU ve všech oblastech 
3. Rozvoj a propagace regionu NAD PRAHOU a jeho turistického potenciálu 
4. Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny 
5. Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního 

prostředku pro rozvoj turistického ruchu 
6. Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí 
7. Služby při financování projektů k rozvoji regionu NAD PRAHOU 
8. Posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu NAD PRAHOU 
9. Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu NAD PRAHOU 
10. Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji 

regionu NAD PRAHOU 
11. Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu NAD PRAHOU 
12. Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek 
13. Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů 
14. Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu NAD PRAHOU 
15. Provoz IC – koordinace a rozvoj 
16. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji 

regionu NAD PRAHOU 
17. Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu 

NAD PRAHOU 
18. Vydávání tiskovin 
19. Zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu, kterou 

společnost zřizuje jako svoji organizační složku 
20. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 
21. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
22. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního 

ruchu 
23. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti 
24. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 
akcí 

25. Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím místní akční 
skupiny (MAS). 

26. Činnosti v bodech 1.-24. jsou prováděny mimo kapacity určené pro realizaci 
SCLLD. 

Živnostenská oprávnění 

K zajištění své činnosti je společnost registrována u Živnostenského úřadu na 
Městském úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pro volnou živnost Výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech 
činnosti: 
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• Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 

• Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

• Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního 
ruchu 

• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti 

• Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 
akcí 
 

Doplňková činnost 

Provozování cestovní agentury 

Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE 
949900: Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování 
společných zájmů j.n. 
791200: Činnosti cestovních kanceláří 

 

Statutární orgán společnosti 

Ředitel je statutárním orgánem Společnosti MAS Nad Prahou o.p.s., jenž řídí její 
činnost a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává Správní rada. Ředitel 
Společnosti jedná za společnost samostatně. Za Společnost se podepisuje tak, že 
k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti připojí svůj podpis ředitel 
Společnosti. 

Ředitelkou Společnosti v roce 2021 byla Ing. Iva Cucová, MBA. 

 

Správní rada 

Rozhodovacím orgánem Společnosti je Správní rada se zákonem stanovenou 
pravomocí. 

Předseda: Mgr. Martin Kupka 

Členové: Bc. Ondřej Bačina, Mgr. Lenka Nováčková  

Správní rada se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Jednání Správní 
rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Správní rady předsedajícího 
jednání. Správní rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady 
rozhoduje nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy Správní rady.  

 

Kontrolní orgán společnosti 

Kontrolním orgánem Společnosti je Dozorčí rada. 

Předseda: Mgr. Iveta Kameníková  

Členové: Ing. Jiří Studnička, Tomáš Svoboda  
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Dozorčí rada se schází nejméně dvakrát do roka. Jednání Dozorčí rady řídí její 
předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Dozorčí rady předsedajícího jednání. 
Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje 
nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy Dozorčí rady.  

 

Organizační schéma společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. a místní akční 

skupiny 
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Logo společnosti 

 

 

 

Autorem značky a grafického manuálu společnosti je Marek Šilpoch z Ateliéru designu 
a vizuální komunikace vedeného prof. ak. malířem Rostislavem Vaňkem na VŠUP. 
Tato značka je platná pro propagační činnost, reklamu, sportovní a kulturní aktivity, 
vzdělávání a zábavu. Pro užití loga má společnost zpracovaný jednotný vizuální styl. 

 

Místní akční skupina  

1. Místní akční skupina je otevřené partnerství s tím, že do něj může jako partner 
vstoupit ten, kdo splní podmínky vzniku partnerství bez ohledu na 49 % hranici 
hlasovacích práv veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin na 
rozhodovací úrovni. 

2. Místní akční skupina je partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační 
složky Společnosti na základě smluv mezi Společností a partnery. 

3. Partner je právnická nebo fyzická osoba působící v organizační složce na 
základě smlouvy se Společností. 

4. Partneři místní akční skupiny tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené 
na problematiku strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

5. Partner sám definuje příslušnost k zájmové skupině podle své převažující 
činnosti. 

6. Partner může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. 
7. Partner musí mít na území působnosti Místní akční skupiny trvalé bydliště, sídlo 

nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. 
8. Území působnosti Místní akční skupiny je definováno na základě schválení 

zařazení území obce do území působnosti místní akční skupiny zastupitelstvem 
obce. 

9. Partner zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy. 
10. Partner má právo účasti na jednání Valné hromady a právo být volen do orgánů 

Místní akční skupiny. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem 
pouze jednoho povinného orgánu. 

11. Partner písemně jmenuje zástupce k zastupování partnera v orgánech Místní 
akční skupiny. Je-li partnerem Místní akční skupiny právnická osoba, zmocní 
fyzickou osobu, aby ji v orgánech zastupovala, jinak právnickou osobu 
zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Jeden zástupce může zastupovat 
více partnerů pouze v případě příslušenství k jedné zájmové skupině. 

12. Zmocněný zástupce a člen statutárního orgánu partnera musí být svéprávný a 
bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. 
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13. Subjekty, které se podílejí na činnosti Místní akční skupiny a nebyly dosud 
přijaty za partnery, jsou čekatelé. 
 

Partneři společnosti k 31. 12. 2021 

K 31. 12. 2021 mělo uzavřenou Rámcovou partnerskou smlouvu se společností 65 
partnerů, kteří definovali příslušnost k následujícím zájmovým skupinám: 

• Myslivost, rybáři, včelaři, chovatelé (2 partneři) 
• Kulturní, spolková a zájmová činnost (3 partneři) 
• Veřejná správa (27 partnerů) 
• Sport (7 partnerů) 
• Podnikání nezemědělské (4 partneři) 
• Vzdělávání (9 partnerů) 
• Volnočasové aktivity (10 partnerů) 
• Sociální oblast (2 partneři) 
• Zemědělské podnikání + lesnictví (1 partner) 

 
Veřejný sektor (35 partnerů) 
Obce a města Bašť, Bořanovice, Čakovičky, Hovorčovice, Chlumín, Klecany, Klíčany, 
Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Libiš, Máslovice, Měšice, Mratín, Neratovice, 
Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Předboj, Tišice, Veliká Ves, 
Větrušice, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín, Mateřská škola Bašť, Mateřská škola 
Čakovičky, Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, Mateřská škola Líbeznice, 
Mateřská škola Mratín, Mateřská škola Nová Ves, Mateřská škola Předboj, Základní 
škola a Základní umělecká škola Líbeznice 
 
Soukromý sektor (30 partnerů) 
R. Ehrenberger, J. Havlíček, L. Kučerová, V. Palák, KASTEN spol. s r. o., Dana Líbová, 
O Bačina, Alotria s.r.o., Atletika Líbeznice, z.s., Axsys One, s.r.o., JeduEdu, z. ú., 
YARD a.s., FOKUS Praha, z. ú., Sparta Mratín z. s., Golf Club Zlonín z. s., HOSPIC 
TEMPUS, z. s., Kaštánek Zdiby, Rybářský spolek Bašť, Rybářský spolek Předboj, 
Římskokatolická farnost Odolena Voda, SDH Zdiby, SHM Klub Praha a Zdiby, z. s., 
SPONTE – nadační fond, Stonožka Líbeznice, TJ Sokol Mratín, TJ Sokol Nová Ves, 
TJ Sokol Předboj z. s., TJ Sokol Veltěž, Urbiosisto s.r.o., YARD RESORT z.s. 
 
 

Územní působnost MAS Nad Prahou k 31. 12. 2021 

Připojení svého správního území pro období 2021 - 2027 schválila zastupitelstva 

těchto obcí a měst: 

Bašť, Bořanovice, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Klecany, Klíčany, 
Kojetice, Kostelec nad Labem, Libiš, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mratín, Neratovice, 
Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Předboj, Sedlec, Tišice, Veliká 
Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín 
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1 HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

Rozvaha 

 

Aktiva (v tis. Kč) 
Stav k  

prvnímu 
dni 

Stav k 
poslednímu 

dni 

Aktiva celkem 8 471 7 188 

Krátkodobý majetek celkem 8 444 7 188 

Pohledávky celkem 8 335  6 233 

Odběratelé 64 48  

Krátkodobý finanční majetek celkem 98 947 

Pokladna 16 13 

Bankovní účty 82 933 

Jiná aktiva celkem 10 9 

Náklady příštích období 10 9 
 

Pasiva (v tis. Kč) 
Stav k  

prvnímu 
dni 

Stav k 
poslednímu 

dni 

Pasiva celkem 8 471 7 188 

Vlastní zdroje celkem 152 335 

Vlastní jmění 1 1 

Výsledek hospodaření celkem 151 334 

Účet výsledku hospodaření 51 183 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 101 151 

Cizí zdroje celkem 8 319 6 853 

Krátkodobé závazky celkem 7 543 5 707 

Ostatní závazky celkem 16 16 

Závazky k zaměstnancům 128 157  

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a ZP 63 71 

Ostatní přímé daně 14 2 

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 7 297 5 460 
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Výkaz zisků a ztrát 

Náklady (v tis. Kč)  

Náklady celkem 3 196 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 170 

Spotřeba materiálu, energie 57 

Náklady na cestovné 30 

Náklady na reprezentaci 9 

Ostatní služby 1 074 

Osobní náklady celkem 2 410 

Mzdové náklady 1 860 

Zákonné sociální pojištění 550 

Ostatní náklady celkem 305 

Úroky 44 

Jiné ostatní náklady 56 
 

Výnosy (v tis. Kč)  

Výnosy celkem 4 099 

Provozní dotace celkem 2 452 

Provozní dotace 2 452 

Tržby za vlastní výkony a zboží 1 391 

Ostatní výnosy celkem  1 

Úroky 1 

Hospodářský výsledek před zdaněním 183 

Hospodářský výsledek po zdanění 183 
 

Základ daně z příjmů za rok 2021 dle daňového přiznání je 191 725 Kč. 

Společnost MAS Nad Prahou o.p.s. v roce 2021 vyvíjela doplňkovou činnost 
poskytování služeb pověřence na ochranu osobních údajů. 

Náklady na odměny Správní a Dozorčí rady byly nulové. Celkové výdaje na výkon 
funkce ředitele v roce 2021 byly 525 513 Kč. 

Společnost MAS Nad Prahou o.p.s. zaměstnávala v roce 2021 celkem 24 pracovníků.  

Šest pracovníků z celkového počtu mělo uzavřené pracovní smlouvy a zajišťovalo 
činnosti spojené s realizací strategie komunitně vedeného místního rozvoje a dalších 
činností Společnosti (0,75 úvazku asistentky společnosti, 0,1 úvazku vedoucího 
zaměstnance pro SCLLD, 0,6 úvazku manažera programového rámce Integrovaného 
regionálního operačního programu, 0,6 úvazku manažera animace škol, 0,6 úvazku 
manažera Programu rozvoje venkova, 0,6 úvazku manažera nových operačních 
programů, 0,5 úvazku manažera programového rámce Operačního programu 
Zaměstnanost; ostatní zaměstnanci měli  uzavřené dohody o provedení práce na úklid 
a výkon funkce člena orgánů MAS). 
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Obdržené dotace na realizaci projektů 

Činnost Společnosti a projekty, které začala realizovat nebo připravovat, by nebyly 

možné bez finanční podpory grantových a dotačních programů. 

Režijní zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou 
reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008206 
Poskytovatel: MMR ČR 
Přiznaná dotace: 13 128 279,90 Kč 
Obdržené platby v roce 2021: 2 003 004,51 Kč 
 
Investiční zajištění činnosti MAS v regionu Nad Prahou 
reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008207 
Poskytovatel: MMR ČR 
Přiznaná dotace: 503 500,00 Kč 
Obdržená platba v roce 2021: 0 Kč 

 
 
 
Podpora cestovního ruchu a rozvoje území MAS 
Poskytovatel: Krajské sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje, z. s. 
Přiznaná dotace: 35 000 Kč 
Obdržená platba v roce 2021: 35 000 Kč 
 

          
 
 

Letní kempy MAS Nad Prahou 

146/12/KEMP/2021 
Poskytovatel: MŠMT ČR 
Přiznaná dotace: 315 000 Kč 
Obdržená platba v roce 2021: 315 000 Kč 
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2 ROZVOJ REGIONU NAD PRAHOU 

 

Animace škol 

V roce 2021 naše místní akční skupina vykonávala tzv. animaci škol a školských 
zařízení pro OP VVV. Tato činnost je financována prostřednictvím SC 4.2 
Integrovaného regionálního operačního programu a náplní činnosti MAS je: 

• metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon 
• školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ 
• konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, 

povinné publicitě 
• metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost 

projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti 
předávaných výstupů 

• metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci 
a udržitelnosti projektu 

• metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu 
a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu 

V tomto roce byla školami hojně využívána naše metodická pomoc zejména s ohledem 
na střídavé uzavírání škol či nemožnost míchat žáky z různých tříd v důsledku 
covidových opatření. Školy řešily hlavně možnost realizace některých šablon i v 
omezené prezenční výuce či v distanční podobě. Také se podávalo více žádostí o 
změny v projektech, které se týkaly výměny jednotlivých aktivit a samozřejmě také 
nezbytného prodlužování délky realizace projektu. Náročnější bylo i podávání zpráv o 
realizaci a vypořádávání připomínek k těmto zprávám. Školy musely dokládat více 
nových povinných příloh z distanční výuky a sledovat aktuální opatření k prezenční 
výuce.   

V území MAS Nad Prahou byly v roce 2021 animovány mateřské a základní školy 
 
  1            MŠ Bašť, okres Praha-východ, Bašť 142, 250 65 Líbeznice        
  2            ZŠ a MŠ Husinec-Řež, Ke škole 17, 250 68 Řež 
  3            ZŠ a MŠ Klecany, okres Praha-východ, Klecany 375, 250 67 Klecany         
  4            MŠ Liška Bystrouška, s r.o., Zdibsko 163, 250 67 Klecany 
  5            MŠ Klíčany, Ke školce 39, 250 69 Klíčany 
  6            MŠ Líbeznice, okres Praha-východ, Měšická 318, 250 65 Líbeznice 
  7            ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322, 250 65 Líbeznice 
  8            MŠ Máslovice, Pražská 103, 250 69 Vodochody 
  9            MŠ Měšice, okres Praha-východ, Nosticova 17, 250 64 Měšice     
10            MŠ Odolena Voda, okres Praha-východ, Komenského 307, 250 70  
                Odolena Voda 
11            ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda, Školní 200, 250 70 Odolena Voda 
12            ZŠ a MŠ Panenské Břežany, okres Praha-východ, Hlavní 63, 250 70  
                Odolena Voda 
13            MŠ Předboj, Hlavní 300, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy 
14            MŠ Přezletice, Kaštanová 417, 250 73 Přezletice 
15            ZŠ a MŠ Veleň, Hlavní 46, 250 63 Mratín 
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16            ZŠ a MŠ Zdiby, okres Praha-východ, U školy č.48, 250 66 Zdiby        
17            Mateřská škola Postřižín, Kozomínská 414, 25070 Postřižín   
18            Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, Neratovice 
19            ZŠ a MŠ Kojetice, Moravcova 26, Kojetice         
20            ZŠ T. Stolzové, Nám. Komenského 288, Kostelec n. L. 
21            ZŠ Ing. M. Plesingera – Božinova, Školní 900, Neratovice  
22            ZŠ a PŠ Neratovice, Byškovická 85, Neratovice 
23            Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, Neratovice 
24            Česko-anglická Montessori základní škola a mateřská škola IDEA s.r.o. 
 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (leden až prosinec) 

 
Místní akční skupiny jsou jedním z důležitých zprostředkovatelů finanční pomoci z EU 
do obcí, které se do MAS zapojily. Umožnit realizaci drobných projektů neziskovek, 
pomoci v rozjezdu sociálních podniků, přinést investice do lesů, napomáhat 
v budování a rekonstruování infrastrukturních staveb, financovat projekty podnikání 
nebo i trávení volného času, s tímto předsevzetím vzniklo i místní partnerství Nad 
Prahou.  
 
Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu tvoří 
v částce určené pro přerozdělení mezi žadatele v MAS Nad Prahou nejvýznamnější 
část, celých 75 %. Po kurzových změnách, které se promítly do změny finančního 
plánu to činí necelých 74 miliónů korun, které jsou rozděleny víceméně rovnoměrně 
mezi opatření na výstavbu a rekonstrukci cyklostezek a cyklotras, řešení 
nedostatečných kapacit mateřských a základních škol a investice do infrastruktury 
komunitních center. 
 
Na jednotlivá opatření Programového rámce IROP bylo alokováno: 
 
 

Opatření Alokace upravená v roce 
2020 

Alokace po změně v roce 
2019 

Na kole do zaměstnání, 
škol a za službami  

16 726 tis. Kč 18 484 tis. Kč 

Formální i zájmové 
vzdělávání po celý život 

29 000 tis.Kč 22 181  tis.Kč 

Místa pro setkávání a 
řešení krizí 

26 245 tis. Kč 18 484 tis. Kč 

Investice do sociální 
ekonomiky 

         0 tis. Kč 14 787 tis. Kč 

Celkem 71 971 tis. Kč 73 938 tis. Kč 

 
V roce 2021 bylo rozhodnuto o podpoře všech projektů podaných do výzev č. 6 MAS 
Nad Prahou – IROP – Formální i zájmové vzdělávání po celý život a výzva č. 7 Místa 
pro setkávání a řešení krizí, obě na celou alokaci. Byla vyhlášena výzva č. 8 – IROP – 
Na kole do zaměstnání, škol a za službami.  
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Program rozvoje venkova získal alokaci ve výši 17,5 milionů pro podporu těchto 
oblastí:  

• Investice v lesích vedoucí ke zvyšování environmentální a společenské funkce 
lesa 

• Investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských 
produktů, a také investice přispívající k rozvoji místních trhů 

• Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností 

• Investice do živočišné i rostlinné výroby přispívající ke zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti zemědělské činnosti 

• Projekty spolupráce 

 

Po vyhodnocení dvou již uskutečněných dotačních výzev ve výše uvedených 
oblastech podpory byly dvě oblasti podpory identifikovány jako neúčelné pro potřeby 
území MAS Nad Prahou. Jednalo se o investice v lesích a investice do zpracování, 
uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů. Během dvou dotačních výzev 
nebyla podána žádná žádost o dotaci v těchto oblastech podpory. Žadatelé měli zájem 
pouze o dotace do zemědělských a nezemědělských činností, přičemž se během dvou 
výzev podařilo zazávazkovat 6 projektů s celkovou alokací 3,3 mil. Kč dotačních 
prostředků. Všechny zazávazkované projekty byly do zemědělských investic. 

Z důvodu nezájmu žadatelů již v roce 2020 Valná hromada MAS Nad Prahou rozhodla, 
že v těchto oblastech podpory nebude nadále pokračovat a alokované finanční 
prostředky přesune do nově vytvořené podpory obnovy kulturních památek zapsaných 
na seznamu Národního památkového ústavu. V roce 2021 byla obnovena podpora pro 
projekty Spolupráce. 

Během sledovaného období probíhala kontrola, hodnocení a schvalování žádostí o 
podporu v rámci 5. výzvy PRV. V rámci opatření SCLLD 10 Podpora nezemědělských 
činností byla v rámci 5. výzvy PRV schválena a vybrána 1 žádost, v opatření SCLLD 
11 Rozvoj zemědělského podnikání byly v rámci poslední výzvy schváleny a vybrány 
2 žádosti, v opatření SCLLD 13 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech zaměřené na obnovu kulturních památek byla v rámci 5. výzvy PRV 
schválena a vybrána 1 žádost, u které však byla ukončena administrace pro 
nedoložení podkladů k cenovému marketingu. V roce 2021 byl finančně ukončen 
jeden projekt v opatření SCLLD 11 Rozvoj zemědělského podnikání. Celkem od 
počátku realizace strategie bylo již finančně ukončeno 6 projektů. U dvou projektů byla 
podepsána dohoda. U dvou projektů z 3. výzvy byla zaregistrována žádost o platbu. U 
zbývajících projektů nebyl během sledovaného období vykázán žádný pokrok, projekty 
jsou ve fázi realizace. Z hlediska plnění indikátorů byl během sledovaného období 
vykázán přírůstek u indikátoru Počet podpořených zem. podniků/příjemců (O.4) ? 
jedna proplacená žádost o platbu. Žádný z dosud ukončených projektů nezahrnoval 
vytvoření pracovního místa.  
 
Na projekty v operačním programu Zaměstnanost měla MAS Nad Prahou 
alokovanou částku 14,7 miliónů pro tyto 3 oblasti: 
 
Podpora sociálních a komunitních služeb 
Cílem tohoto opatření je vytvořit optimální sítě sociálních služeb v regionu, které 
budou odpovídat skutečným potřebám obcí a měst. Podporovány budou aktivity 
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místních samospráv v řešení problémů v sociální oblasti, dále terénní a ambulantní 
sociální služby, projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti sociálních 
služeb, projekty komunitní sociální práce i aktivity samotných komunitních center jako 
prostředků začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.  
 
Podpora sociálního podnikání 
V rámci tohoto opatření budou podporovány projekty, které vytvářejí podmínky pro 
vznik a rozvoj integračních nebo enviromentálních sociálních podniků, které zvyšují 
informovanost o sociálním podnikání nebo jsou zaměřené na provoz či marketing 
sociálního podniku. Dále budou podpořeny aktivity, které se zabývají zajištěním péče 
o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků. 
 
Prostor pro rodinu, zájmy i práci 
Cílem v této oblasti je podporovat takové aktivity, které by pomáhaly osobám pečujícím 
o děti a závislé osoby, aby neztratily pracovní odbornost a zároveň se mohly věnovat 
rodině a svým zájmům.  
Podporovány budou projekty zaměřené na zajištění péče o děti v době mimo školní 

vyučování, na vznik a činnost dětských skupin, na zabezpečování společné 

dopravy dětí do/ze školy nebo doprovodu na kroužky a zájmové aktivity. Podpořeny 

budou i projekty zabývající se vzděláváním pečovatelů a organizováním příměstských 

táborů pro děti v čase prázdnin.  

Opatření Alokace 

Sociální a komunitní služby na dosah 6 996 tis. Kč 

Podpora sociální ekonomiky 3 756 tis. Kč 

Prostor pro rodinu, zájmy i práci 2 851 tis. Kč 

 

V roce 2021 už nebyly v OP Z vyhlašovány žádné výzvy. Podpořené projekty v území 
se realizují. 

 

Standardizace MAS 

Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení 
místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních 
skupin v programovém období 2014–2020 a přímo použitelným předpisem Evropské 
unie. Standardy MAS blíže stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla 
žádat o podporu implementace SCLLD a podporu administrativních kapacit MAS z 
evropských fondů. Standardy MAS musí MAS dodržovat po celou dobu realizace 
SCLLD, resp. po období čerpání podpory administrativních kapacit MAS z evropských 
fondů. Dodržování standardů MAS, jež definuje tento metodický pokyn, je pro MAS 
závazné od okamžiku schválení žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS pro 
programové období 2021–2027 prostřednictvím MS2014+. Cílem kontroly dodržování 
standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, zda MAS 
dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele 
SCLLD pro příslušné území. Rozsah kontroly zohledňuje zkušenosti z procesu 
standardizace MAS a hlášení změn sledovaných údajů standardizace MAS v 
programovém období 2014–20.  
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Kontrola dodržování standardů MAS je rozdělena do pěti tematických okruhů:  

A. MAS a partneři MAS,  

B. orgány MAS, 

C. území působnosti MAS,  

D. institucionalizace MAS,  

E. kancelář MAS.  

Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby 
všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, 
žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní 
a nediskriminační.  

Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podávají všechny místní akční skupiny, 
které plánují v programovém období 2021–2027 realizovat SCLLD s podporou 
evropských fondů. MAS Nad Prahou podala žádost o kontrolu standardů v září 2020, 
po vypořádání v připomínek v průběhu kontroly, obdržela osvědčení o jejich splnění 
v prosinci 2020. 

 

Příprava strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027 

V roce 2021 byl schválen návrh Koncepční části Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje za strany MMR ČR a pokračovala příprava akčních plánů IROP a 

OPZ+. 

 

A něco navíc … 

Pokračovala Tour Mezi řekami 2020 - 2021, se zastávkami v obcích a městech, 
regionu Nad Prahou a dál se rozvíjel informační portál. 

Obcím jsme pomohli s desítkami žádostí o dotace, u většiny z nich jsme pomáhali i 
s administrací, u dalších dosud nebylo rozhodnuto o poskytnutí dotace. S projekty 
Šablony pro školy jsme pomáhali více jak dvěma desítkám škol v regionu. 

Kontaktní místo pro seniory Tulipán se stalo místem pravidelných setkávání seniorů a 
místem poskytování základního poradenství nejen pro seniory, ale i pro zdravotně 
hendikepované občany a pečující o ně. 

Dokončili jsme administraci 25 žádostí o dotace v rámci výzvy Národního programu 
životního prostředí na výsadbu stromů a pokračovali jsme v pomoci s dalšími žádostmi 
o dotace z nové výzvy NPŽP.  

Bezplatná právní poradna se stala jedním z nejúspěšnějších projektů MAS. Poradna 
v roce 2021 pomohla stovce klientů v tíživé situaci. V tomto projektu se nejvíce 
naplňuje podstata společnosti a to pomáhat. 
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3 KONTAKTY 

Jedním ze stěžejních informačních zdrojů společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. jsou 

webové stránky www.nadprahou.eu. Návštěvníci na nich získají podrobné informace 

o regionu, včetně aktualit, nebo kalendáře kulturních, společenských a sportovních 

akcí. Místní akční skupina přináší informace o realizovaných a připravovaných 

projektech, zápisy z jednání všech orgánů.  

Sídlo společnosti 

Mělnická 275, 250 65 Líbeznice 

IČ: 013 98 717 

DIČ: CZ01398717 

Bankovní spojení 

Česká spořitelna, a.s. Praha 

2849045389/0800 

Ředitelka společnosti, vedoucí zaměstnanec pro SCLLD, Programový rámec IROP, 

OP Z, GDPR, komerční projekty 

Ing. Iva Cucová, MBA 

tel.: +420 602 221 544 

reditel@nadprahou.eu 

Program rozvoje venkova, komerční projekty 
Ing. Karel Novák 
tel.: +420 728 673 860 
prv@nadprahou.eu 
 
Animace škol 
Bc. Iva Sieberová 
tel.: +420 608 847 675 
sablony@nadprahou.eu 

 

Vydala MAS Nad Prahou o.p.s., zpracováno v červnu 2022. 
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